
De aandachtsgebieden Wmo, jeugd, wonen en inclusie worden opgepakt door
werkgroepen. Zij volgen de ontwikkelingen en stellen adviezen op. Bijvoorbeeld de
adviezen over de verordening/ nadere regels jeugdhulp, die hebben we samen met het
Ouderplatform opgesteld. De werkgroep Dordt Inclusief heeft pluimen uitgereikt voor de
meest toegankelijke winkels in Dordrecht. Het Jongerennetwerk heeft een enquête
uitgezet over de wooncrisis voor jongeren. De resultaten hebben ze gepresenteerd aan
netwerkpartners en gemeente(raadsleden). De werkgroep wonen heeft een bijeenkomst
georganiseerd voor de adviesraden in de regio over Beschermd Wonen/opvang en
huisvesting kwetsbare groepen. Het Gips-team is in de loop van 2022 weer gestart met de
voorlichting aan leerlingen van basisscholen.  Verder hebben we, onder andere,
geadviseerd over het Hoppervervoer voor 75+, het loslaten van de kostendelersnorm en
hebben we aanbevelingen opgesteld voor het nieuwe college. Dat hebben we samen met
het Platform tegen Armoede, het Platform dak- en thuislozen en het Ouderplatform
gedaan.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Een greep uit onze
samenwerkingspartners: Ouderenbonden, Platform tegen Armoede,
Platform dak- en thuislozen, op d’recht sociaal, Ouderplatform en
adviesraden uit de regio.

Themagerichte werkgroepen

Gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College van B&W over de Wmo en de
jeugdhulp. Dit doen we op basis van ervaringen en signalen van inwoners uit Dordrecht.
 

Signalen ophalen 

Kerntaak Adviesraad

Jaarverslag 2022
Samenvatting  

Meer informatie kijk op www.adviesraadwmojeugddordrecht.nl 
Vragen mail naar info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl

We willen weten wat inwoners
van de hulp/ ondersteuning
vinden. Ervaringen en signalen
halen we op door het ‘wijkgericht
werken’. We gaan in gesprek met
professionele netwerken, maar
vooral met inwoners tijdens de
koffie-inloop of een activiteit.
Bovendien heeft de werkgroep
wonen een Klankbordgroep
opgericht om de ervaringen van
cliënten zelf te horen.

Per 1 januari 2023 is Mirjam Karsten
onze nieuwe voorzitter. Op 31 maart
hebben afscheid genomen van Jan
Slappendel, die tot 2022 onze
voorzitter was. Jannie Storm was in
2022 onze interim-voorzitter.

Wisseling van de wacht
Samen Scan de QR code om het

hele jaarverslag te lezen.
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